
Oznam pre žiakov 5. ročníka a ich zákonných zástupcov 

Základné informácie o TESTOVANÍ T5 – 2017 
 

  Dňa 22. novembra 2017 (streda) sa žiaci 5. ročníka našej školy, vrátane žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), zúčastnia celoslovenského testovania 

T5 - 2017, ktorého cieľom je získať obraz o vedomostiach žiakov z matematiky a slovenského 

jazyka a literatúry pri vstupe na 2. stupeň ZŠ (nižšie stredné vzdelávanie). Testovanie T5 – 2017 

sa uskutoční len papierovou formou. 

Testované učivo obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej 

pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ). 

Počet testovaných úloh je v každom predmete 30, pričom žiaci majú na riešenie 60 

minút. Z matematiky budú žiaci riešiť 20 úloh s tvorbou odpovede a 10 úloh s výberom 

odpovede. V slovenskom jazyku riešia 20 úloh s výberom odpovede a 10 úloh s tvorbou 

odpovede. Úlohy sú zostavené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre žiakov 1. stupňa. 

Pri riešení testových úloh nie sú povolené učebnice, výpisky, zošity, rysovacie pomôcky 
a kalkulačka. Žiaci môžu použiť len pero, ktoré píše namodro. 

 

Harmonogram TESTOVANIA T5 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 Matematika  
8:00  –  8:10 h – pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov  

8:10  –  8:20 h – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom 

8:20  –  9:20 h – riešenie testu (60 minút)  

:20  –  9:25 h – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov  

 

9:25  –  9:45 h– prestávka  

 

Slovenský jazyk a literatúra  
9.45  –  9:55 h – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov  

9:55  –  10:05 h – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom  

10:05  –  11:05 h – riešenie testu (60 minút)  

1:05  –  11:10 h – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov  

 

 Žiaci so ŠVVP majú na vypracovanie obidvoch testov predĺžený pracovný čas (sú 

testovaní podľa osobitného harmonogramu). 

 

Podrobné informácie o testovaní T5 – 2017 sú na stránke www.nucem.sk   

http://www.nucem.sk/

